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                                                                                   Dodatek nr 6 do SIWZ 

WZÓR UMOWY 

na dostawę  autorskich programów e-learningowych 

 

 

zawarta w  Miedźnie dnia ……………….  roku pomiędzy: 

 Gminą Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno w imieniu, której  działa: 

 Wójt Gminy Miedźno– Pan/i………………… 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy -……………………. 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a 

 …………………………. z siedzibą przy ul. ………………………………….. wpisaną do 

………………………….. pod nr ……………………….. prowadzonego przez 

…………………………………….. ( NIP: ………………. ; REGON: ……………………...)  

w imieniu, której działa: 

............................................................................................ 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania o 

zamówienie publiczne pod nazwą „Dostawa autorskich programów do nauczania kompetencji 

kluczowych dla uczniów ze szkół prowadzonych przez Gminę Miedźno w ramach projektu 

„Kompetentni uczniowie w Gminie Miedźno”, w trybie przetargu nieograniczonego, w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa  XI. Wzmocnienie 

potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki 

szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia 

podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – 

konkurs,  Strony zgodnie  oświadczają, że zawierają umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

1.Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa  autorskich programów zajęć pozalekcyjnych dla 

szkół prowadzonych przez Gminę  Miedźno w ramach projektu „Kompetentni uczniowie w Gminie 

Miedźno” . 

2. Program autorskich programów powinien obejmować minimum następujące zakresy tematyczne, 

z których zostaną utworzone grupy dostosowane do wieku uczniów/uczennic: 
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a) myślenie matematyczno-logiczne – poprzez łamigłówki i zadania matematyczne, 

zastosowanie rywalizacji i zadań zmierzających do pobudzania wyobraźni przestrzennej, 

b)  rozwijanie kreatywności, ciekawości świata nauki poprzez eksperymenty – wprowadzą 

UCZ w świat chemii, fizyki i przyrody (umiejętności przyrodnicze) 

c)  pewność siebie i umiejętność pracy w grupie – przy wykorzystaniu gry, dramy i zabawy 

dziecko uczy się współpracy i radzenia sobie z trudnościami 

d) umiejętność uczenia się i rozumienia – u dzieci wypracowana zostanie postawa „lubię 

czytać”, UCZ poznają techniki pamięciowe, które pozwolą na lepsze przyswajanie materiału z 

przedmiotów przyrodniczych, matematycznych czy nawet ICT 

e) umiejętność wykorzystania  technologii informacyjno-komunikacyjnych i e-pomocy 

dydaktycznych do nauki – dzięki zastosowaniu e-learningu uczniowie będą rozwijać 

kompetencje TIK. 

3.Projekt obejmuje szkoły: 

1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie-159 uczniów 

2) Zespól Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą-92 uczniów 

3) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mokrej-16 uczniów 

 

LICZBA GODZIN: Łącznie 36 gr/semestr x 2 semestry x 2h/tydz x 13 tyg/semestr, 1872h w proj. 

 

Podczas zajęć budowane będą m.in. (dostosowanych do wieku dzieci): 

 

- myślenie matematyczno-logiczne – poprzez łamigłówki i zadania matem., zastosowanie 

rywalizacji i zadań zmierz. do pobudzania wyobraźni przestrzennej 

- rozwijanie kreatywności, ciekawości świata nauki poprzez eksperymenty – wprowadzą 

uczniów w świat chemii, fizyki i przyrody (umiejętności przyrodnicze) 

- pewność siebie i umiejętność pracy w grupie – przy wykorzystaniu gry, dramy i zabawy 

dziecko uczy się współpracy i radzenia sobie z trudnościami 

-umiejętność uczenia się i rozumienia – u dzieci wypracowana zostanie postawa „lubię 

czytać”, uczniowie poznają techniki pamięciowe, które pozwolą na lepsze przyswajanie 

materiału z przedmiotów przyrodniczych., matematycznych czy nawet ICT 

-umiejętność wykorzystania TIK i e-pomocy dydaktycznych do nauki – dzięki zastosowaniu 

e-learningu uczniowie będą rozwijać kompetencje TIK. 

4. Organizacja grup: 
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Zaplanowano 8 poziomów zajęć dodatkowych., stacjonarnych w szkołach (1 poziom = 2 semestry = 

26 tyg, wszystkie zaj. 2h/tydz), łącznie 72 h/tydz: 

Kl. 1: ZSPw Miedźnie – 3 gr, ZSP Mokrej – 1 gr, ZSP w Ostrach nad Okszą – 2 gr, ogółem 

6 gr, 12h/tydz,312h w proj 

Kl. 2: ZSP Miedźnie – 2 gr, ZSP Mokrej – 1 gr, ZSP – w Ostrach nad Okszą 1 gr, O: 4 gr, 

8h/tydz,208h w proj. 

Kl. 3: ZSP Miedźnie – 1 gr, O: 1 gr, 2h/tydz,52h w proj. 

Kl. 4: ZSP Miedźnie – 3 gr, ZSP Mokrej – 1 gr, ZSP w Ostrach nad Okszą – 2 gr, O: 6 gr, 

12h/tydz,312h w proj. 

Kl. 5: ZSP Miedźnie – 3 gr, ZSP Mokrej – 1 gr, ZSP w Ostrach nad Okszą – 2 gr, O: 6 gr, 

12h/tydz,312h w proj. 

Kl. 6: ZSP Miedźnie – 2 gr, ZSP Mokrej – 1 gr, ZSP – w Ostrach nad Okszą 2 gr, O: 5 gr, 

10h/tydz,260h w proj. 

Kl. 7: ZSP Miedźnie – 2 gr, ZSP Mokrej – 1 gr, ZSP w Ostrach nad Okszą – 1 gr, O: 4 gr, 

8h/tydz,208h w proj. 

Kl. 8: ZSP Miedźnie – 3 gr, ZSP  w Ostrach nad Okszą – 1 gr, O: 4 gr, 8h/tydz,208h w proj. 

Uczeń może wziąć udział w jednym poziomie zajęć. Dla każdego ucznia zostanie zakupiony 

podręcznik do zajęć i wykupiona licencja do aplikacji e-learning., dzięki czemu uczniowie będą 

mogli także samodzielnie pracować poza zajęciami. Zostaną także zakupione zestawy do 

eksperymentów, gotowe scenariusze zajęć oraz inne materiały dydaktyczne (np. gry planszowe i 

zestawy flashcard). W trakcie 10 miesięcy dostawca programów, zapewni opiekę metodyczną dla 

nauczycieli, aby zapewnić poprawność stosowania nowych metod przez nauczycieli. 

 

5. Każdy program powinien obejmować (Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć): 

 

a)podręczniki dla uczniów do warsztatów z kompetencji kluczowych: 

Podręcznik zostanie zakupiony dla każdego ucznia – łącznie 269 sztuk. Podręcznik powinien być 

dostosowany do poziomu zajęć i wieku uczestników i zawierać min. 50 ćwiczeń na dany poziom. 

Podręczniki powinien obejmować materiał „przerabiany” w trakcie zajęć, do samodzielnych 

ćwiczeń w domu. Ponadto podręcznik powinien zawierać zadania rozwijające umiejętność 

logicznego myślenia, analizowania, dostrzegania powtarzalności w otaczającym świecie oraz 

kształtuje wyobraźnię przestrzenną. 

 

b)scenariusze zajęć dla prowadzących zajęcia wraz z wytycznymi dotyczącymi metodyki zajęć 

na 36 grupy (podręcznik trenerski) – 36 sztuki. Scenariusze zajęć dla prowadzących, powinien 
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zawierać szczegółowe scenariusze każdego z zajęć, czyli etapy zajęć, pomoce dydaktyczne 

niezbędne do przeprowadzenia zajęć, przykładowe komunikaty do uczniów. wraz z opieka 

metodyczna . Opieka metodyczna to  również wsparcie nauczycieli w przypadku wątpliwości i 

pytań dotyczących metody prowadzenia zajęć. , przez okres 2 semestrów, tj. w roku szkolnym 

2019/2020(I-VI) i 2020/2021(IX-I). Wykonawca zobowiązany jest zapewnić opiekę 

metodyczną w każdym miesiącu realizacji umowy. 

c)aplikacja e-learningowa dla każdego z uczniów (licencja) do warsztatów z kompetencji 

kluczowych, w tym licencja dostępowa dla każdego ucznia przez okres 2 semestrów tj. w roku 

szkolnym 2019/2020-II semestr i 2020/2021-1 semestr. Dodatkowo licencje dostępowe do 

panelu e-lerningowego dla prowadzących zajęcia (kontrola postępów uczniów). 

Licencja powinna umożliwiać dostęp do panelu e-learningowego. Panel e-learningowy 

powinien składać się z fabularnych gier RPG (ang. role-playing game) i specjalnych „maszyn 

treningowych” pozwalających na trening również w domu. 

d)pomoce dydaktyczne dla każdej z grup-36 zestawów 

Zestaw gier edukacyjnych, gier planszowych, kart flashcards dla klas I-VIII– przy czym jedna gra 

edukacyjna będzie wykorzystywana przez kilka grup:36 zestawów 

e)zestawy do eksperymentów - 36 grup w projekcie 

Lista materiałów będzie uzależniona od wymogów programów (listy eksperymentów, zadań) 

przewidzianych do realizacji w poszczególnych grupach wiekowych (zgodnie ze scenariuszami 

zajęć dostarczonymi przez wykonawcę) m.in. odczynniki barwniki, piasek kwarcowy, żwir, węgiel 

aktywowany strzykawki, balony, słomki, żyłki, chemia domowa, artykuły spożywcze, odczynniki 

chemiczne.:  

Amoniak (roztwór wodny ok.25%- woda amoniakalna) 250 ml 

Azotany: (V)amonu (saletra amonowa) 50 g, potasu (saletra indyjska) 100 g, sodu 

(saletra chilijska) 100 g, srebra 5 g 

Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca 10 arkuszy 

Błękit tymolowy (wskaźnik - roztwór alkoholowy 0,1%) 100 ml 

Chlorki: miedzi(II) (roztwór ok.35%) 100 ml, potasu 100 g, sodu 250 g, wapnia 100 g, 

żelaza(III) (roztwór ok.45%) 100 ml 

Chrom butelka szklana (grudki, 50g) 

Cyna (metal-granulki) 50 g 

Cynk-granulki - 50g 
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Fenoloftaleina (wskaźnik -1%roztwór alkoholowy) 100 ml 

Glin butelka szklana (proszek, 100 g) 

Jodek potasu butelka szklana 200g 

Kwasy: aminooctowy (glicyna) 50 g, azotowy(V) (ok.54 %) 250 ml, solny (ok.36%, 

kwas solny) 250 ml, fosforowy(V) (ok.85 %) 100 ml, siarkowy(VI) (ok.96 %) 250 ml, 

solny butelka szklana 250 ml 

Magnez (metal-wiórki) 25 g, (metal-proszek) 100 g, (wstążka, 1 g) 

Manganian(VII) potasu (nadmanganian potasu) 100 g szklana buteleczka 

Miedź (metal- drut) 50 g 

Nadtlenek wodoru ok.30% (woda utleniona, perhydrol) 1000 ml 

Oranż metylowy (wskaźnik) 5 g 

Paski wskaźnikowe uniwersalne (zakres pH 1-12) 100 szt. 

Siarczan(VI)magnezu (sól gorzka) 100 g 

Siarczan(VI)miedzi(II) 5hydrat 100 g 

Siarczan(VI)sodu (sól glauberska) 100 g 

Siarka (mielona -) 250 g 

Sód (metaliczny, zanurzony w nafcie) 10 g 

Tlenki: magnezu torebka foliowa (250g), miedzi(II) 50 g, ołowiu(II) (glejta) 50 g, 

wapnia butelka szklana/plastikowa 500 ml, żelaza III torebka foliowa (50g) 

Węgiel (grafit, sztabka) 

Węglany: potasu bezwodny 100 g, sodu kwaśny butelka szklana 250g, wapnia torebka 

foliowa 500g 

Woda demineralizowana 5l 

Wodorotlenek potasu (zasada potasowa) 100 g 

Wodorotlenek sodu opakowanie plastikowe substancja stała 250 g 

Wodorotlenek wapnia butelka szklana (250g) 

Wskaźnikowe paski demonstracyjne ph 1-14- wym. 24 x 2,5 cm., zawierające 

kartę kontrolną wyników. 

Żelazo butelka szklana (opiłki, 150 g) 

Żelazo butelka szklana (proszek, 250 g) 

2.Przedmiot Umowy jest szczegółowo określony w ofercie Wykonawcy, specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oraz niniejszej  umowie. 

3. Zamawiający wymaga dostaw produktów o właściwych pod względem jakości standardach, bez 

wad i bez uszkodzeń mechanicznych. 
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4. Wykonawca oświadcza, że realizacja przedmiotu umowy, nie narusza praw autorskich osób 

trzecich . Wykonawca zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności i zapewnia obronę w każdym 

sporze sądowym lub pozasądowym wynikającym z zarzutu, że pomoce dydaktyczne przez niego 

dostarczone naruszają, w całości lub części, jakikolwiek prawa autorskie, licencje lub inne prawa 

osoby trzeciej. 

 

 

 

 

§ 2 

1.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wszystkie pomoce dydaktyczne składające się na 

przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko w terminie ……………………. od zawarcia 

umowy  ( termin wykonania zgodnie z ofertą wykonawcy).  

2. Termin realizacji zamówienia to II semestr w roku szkolnym 2019/2020 oraz I semestr w roku 

szkolnym 2020/2021 (przewidywany termin zakończenia realizacji zamówienia to 29 stycznia 

2021r.), dlatego Wykonawca zobowiązany jest zapewnić licencje oraz zapewnić opiekę metodyczną 

na ten okres.  

3.Miejsce dostawy poszczególnych elementów przedmiotu umowy zostanie szczegółowo określone  

po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą. Dostawy będą realizowane do  szkół na terenie 

Gminy Miedźno (tj. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w 

Ostrowach nad Okszą, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mokrej) 

4.Dostawa może być realizowana jedynie w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 

od 8-15.00.  Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego, co najmniej 2 dni 

wcześniej o planowanym terminie dostawy.  

5.Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony przez Strony protokołem.  

6. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru w przypadku stwierdzenia wad Przedmiotu 

zamówienia, niekompletności dostawy, co zostanie potwierdzone protokołem określającym rodzaj 

uchybienia. W takim przypadku Wykonawca wymieni towar na wolny od wad lub usunie braki 

ilościowe w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania protokołu, co nie pozbawia Zamawiającego 

prawa zastosowania § 4 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy. Wykonawca wymieni przedmiot 

zamówienia na własny na własny koszt. 

7. Termin określony w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec zmianie w przypadku wystąpienia 

opóźnień wynikających z: 
1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, potwierdzonych przez 

Przedstawiciela Zamawiającego; 
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2) wstrzymania dostawy przez Zamawiającego, 

3) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe) mającego bezpośredni wpływ na terminowość 

wykonywania robót, o okres nie dłuższy niż czas trwania siły wyższej; za siłę wyższą uważa się 

w szczególności: pożar, powódź, trzęsienia ziemi, inne klęski żywiołowe, zmianę przepisów 

prawnych, wojnę, zamieszki. 

 

§ 3 

1.Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy : 

a) za Pomoce dydaktyczne z  VAT 5 %: ............................. zł + 5 % VAT, tj. ............ zł = 

................................. zł 

b) za pomoce dydaktyczne z VAT 23 %:  ............................. zł +23% VAT, tj. ............ zł = 

................................. zł 

Łączna kwota zamówienia: a + b 

……………………………brutto (słownie……………………………………..) 

Tabela Poszczególne Pomoce dydaktyczne 

L.p. Kategoria J.m. 
Liczba 

jednostek 

Cena 

jednostko

wa  

brutto 

Wartość 

ogółem 

brutto 

(liczba 

jednostek x 

cena 

jednostkowa 

brutto) 

1 Autorskie podręczniki dla uczniów szt. 269   

2 Szczegółowe scenariusze zajęć dla 

nauczycieli wraz z wytycznymi dotyczącymi 

metodyki zajęć (podręcznik trenerski) wraz z 

opieka metodyczna  

Opieka metodyczna to  również wsparcie 

nauczycieli w przypadku wątpliwości i pytań 

dotyczących metody prowadzenia zajęć. , 

przez okres 2 semestrów, tj. w roku 

szkolnym 2019/2020(I-VI) i 2020/2021(IX-I) 

szt. 36   

3 Licencje dostępowe do panelu e-

learningowego dla uczniów, w tym licencja 

dostępowa dla każdego ucznia na każdy 

semestr, przez okres 2 semestrów, tj. w roku 

szkolnym 2019/2020(I-VI) i 2020/2021(IX-I) 

Dodatkowo licencje dostępowe do panelu e-

lerningowego dla prowadzących zajęcia 

(kontrola postępów uczniów).  
 

szt. 269   

4 Licencje dostępowe do panelu e-

learningowego dla prowadzących zajęcia 

(kontrola postępów uczniów), w tym licencja 

dostępowa dla każdego prowadzącego na 

każdy semestr, , przez okres 2 semestrów, tj. 

szt. 36   



 

 

 
8 

L.p. Kategoria J.m. 
Liczba 

jednostek 

Cena 

jednostko

wa  

brutto 

Wartość 

ogółem 

brutto 

(liczba 

jednostek x 

cena 

jednostkowa 

brutto) 
w roku szkolnym 2019/2020(I-VI) i 

2020/2021(IX-I).   

5 Gry edukacyjne, gry planszowe , karty 

flashcards dla klas I-VIII 
szt. 36   

6 Zestawy do eksperymentów szt. 36   

2. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji, wynagrodzenie jest ryczałtowe. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
 

4. Rozliczenie Wykonawcy nastąpi po zrealizowaniu dostawy potwierdzonej podpisanym przez 

osoby upoważnione ze strony Zamawiającego, protokołem stwierdzającym należyte wykonanie 

przedmiotu zamówienia . 

5. Na fakturze muszą być wyszczególnione pozycje asortymentu, składającego się na jej wartość. 

6. Faktury należy wystawiać na każdą ze szkół:  

Nabywca: Gmina Miedźno u;. Ułańska 25, 42-120 Miedźno NIP:5742055080 

Odbiorca:  

1).Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie, ul. Szkolna 1, 42-120 Miedźno, NIP 5742062772 

2.)Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą, ul. Szkolna 6 42-122 Ostrowy nad 

Okszą: NIP 5741900840 

3)Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mokrej, Mokra 194; 42-120 Miedźno; NIP 5741955574 

7. Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie przelewem na jego rachunek bankowy 

wskazany na fakturze w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej przez 

Wykonawcę faktury, na podstawie protokołu odbioru przedmiotu umowy podpisanego przez 

Zamawiającego bez zastrzeżeń. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez każdą ze 

Stron umowy bezusterkowy protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz potwierdzenie 

zapłaty całości należności Podwykonawcom, jeżeli byli zatrudnieni. 

8. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 

9. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć 

Zamawiającemu odsetki ustawowe za opóźnienie. 

10. Wykonawca zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 2191) może, ale nie jest obowiązany wysyłać Zamawiającemu 

ustrukturyzowane faktury elektroniczne. W związku z tym Zamawiający podaje informacje o 
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koncie na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF) Broker Infinite IY Solutions, która jest 

dostępna na stronie https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/uslugi-infinite/. 

11. Fakturowanie i zapłata faktur następować będzie zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (t.j. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm), a w szczególności ustawą z dnia 9 sierpnia 

2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 

2019 r. poz. 1751). 

12. Strony postanawiają, iż za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

§ 4 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

 

1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 3 ust. 1, 

 

2) za opóźnienie w zrealizowaniu dostawy wszystkich pomocy dydaktycznych składających się 

na przedmiot zamówienia w terminie określonym w § 2 ust.1 umowy, karę w wysokości 0,1 

% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia, 

  

3) za nie zapewnienie opieki metodycznej, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 150 

zł w każdym miesiącu, w którym stwierdzone zostanie nie zapewnienie opieki metodycznej,  

4) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za 

wady w wysokości 0,1 %  łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad. 

 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze 

Stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10%  łącznego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1. 

 

3. Niniejszym Wykonawca wyraża zgodę, by naliczane kary umowne były potrącane 

wynagrodzenia za wykonany przedmiot zamówienia. Należność z tytułu kary umownej staje się 

wymagalna z dniem zapłaty przez Zamawiającego całości lub części wynagrodzenia. 

 

4. W przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Kara umowna w tym przypadku nie 

przysługuje Wykonawcy. 

5. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody 

na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

6. Wykonawca niniejszym zobowiązuje się, w przypadku gdy na skutek niedotrzymania przez 

Wykonawcę terminu wykonania niniejszej umowy bądź w wyniku innego działania lub zaniechania 

Wykonawcy, Zamawiający poniesie szkodę w postaci utraty lub obniżenia przyznanego mu 

dofinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na realizację przedmiotu umowy, do 

naprawienia szkody w pełnej wysokości, a w szczególności poprzez zapłatę Zamawiającemu 
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odszkodowania w wysokości odpowiadającej kwocie utraconego dofinansowania oraz 

ewentualnych odsetek wynikających z umowy o dofinansowanie. Niniejszym Wykonawca 

oświadcza, że kwota odszkodowania może zostać potrącona  z należności za wykonane prace. 

Należność staje się wymagalna z terminem zapłaty przez Zamawiającego całości lub części 

wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy. 

§ 5 

Rękojmia i gwarancja  jakości  

 

1. Strony postanawiają, iż okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

i gwarancji jakości dostarczonego towaru wynosi 12 miesięcy licząc od daty odbioru towarów. 

2. Pozostałe warunki rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości są zgodne z Kodeksem 

cywilnym. 

3. W przypadku wystąpienia wad przy odbiorze towarów bieg okresu rękojmi i gwarancji jakości 

rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy 

odbiorze lub od daty wymiany towarów. 

4. W okresie rękojmi i gwarancji jakości, Wykonawca zobowiązuje się w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego dostarczyć towar wolny od wad. 

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość związanych z tym 

kosztów.  

6. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1-5, nie pozbawiają Zamawiającego roszczeń z tytułu 

gwarancji jakości producenta. 

 

§ 6 

PODWYKONAWCY 

1. Strony ustalają, że Wykonawca będzie wykonywać cały zakres zamówienia siłami własnymi 

bez udziału Podwykonawców. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie 

udziału podwykonawców przy realizacji niniejszej umowy na uzasadniony wniosek 

Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego i wymaga zawarcia aneksu do umowy w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

/W przypadku wykonywania zamówienia z udziałem podwykonawców § 6  otrzyma brzmienie: 

1. Strony ustalają, że Wykonawca będzie wykonywać za pomocą podwykonawcy następujące 

części zamówienia:......................................................., natomiast pozostały zakres będzie 

wykonywać siłami własnymi. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Podwykonawcy 

oraz zakresu podwykonawstwa na uzasadniony wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego 

i wymaga zawarcia aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Realizacja części umowy przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

ani obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania 

podwykonawców jak za działania własne.  

3. Zamawiający nie odpowiada za jakiekolwiek zobowiązania Wykonawcy wobec 

Podwykonawców, jak również za zobowiązania Podwykonawców wobec osób trzecich.  

4. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli 

ten realizuje czynności w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami. 
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5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać 

zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je 

w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

§ 7 

ODSTĄPIENIE 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie 

umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa, lub bezpieczeństwu 

publicznemu; 

2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w terminie 5 dni od zawarcia umowy; 

3) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie, niezgodnie z warunkami umowy, dostarcza 

przedmioty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego, 

4) opóźnienie Wykonawcy w realizacji którejkolwiek z części Przedmiotu Umowy wynosi co 

najmniej 2 dni, 

5) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub 

jego znacznej części. 

2. Odstąpienie od umowy, z przyczyn wskazanych w ust. 1 może zostać złożone przez 

Zamawiającego w terminie 30 dni, od powzięcia wiadomości (informacji)  o powyższych 

okolicznościach i winno zawierać uzasadnienie oraz winno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

§ 8 

ZAWIADOMIENIA 

1.Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z 

niniejszą Umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę 

zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane faksem, pocztą elektroniczną, doręczane 

osobiście, przesyłane kurierem lub listem. 

2.Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery faksów podane przez Strony: 

a) Wykonawca : adres ……… e-mail ………… faks …….. 

b) Zamawiający: adres ……… e-mail ………… faks …….. 

Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie w/w adresu 

siedziby, adresu poczty elektronicznej lub numeru faksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie 

miejsca adresu siedziby, adresu poczty elektronicznej lub numeru faksu, zawiadomienia wysłane na 

ostatni znany adres siedziby, poczty elektronicznej lub numer faksu, Strony uznają za doręczone. 
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3.Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. 

Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi. 

                                                                               

§ 9 

1. Strony zastrzegają sobie możliwość zmiany treści umowy w przypadku:  

1) gdy przedmiot umowy zaoferowany w ofercie zostanie wycofany z produkcji lub dystrybucji i 

nie jest dostępny na rynku. Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany na przedmiot równoważny 

o nie gorszych parametrach technicznych i funkcjonalnych niż wersja zaproponowana w ofercie. 

Wykonawca w takim przypadku, złoży Zamawiającego pisemne uzasadnienie tej zmiany z 

jednoczesną propozycją zmian.  
2) gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy;  
3) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń 

Instytucji, która przyznała środki na współfinansowanie zamówienia;  
4) zmiany terminu opisanej w § 2 ust. 7 niniejszej umowy ; 
5) urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), strony umowy zaktualizują 

obowiązujące stawki VAT oraz ceny brutto, 
6) zmiany w zakresie udziału podwykonawców lub zakresu podwykonawstwa prze realizacji 

niniejszej umowy. 
2.   Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron wyrażoną 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany, jedynie na podstawie okoliczności, o 

których mowa w  niniejszej umowie oraz art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 
§ 10 

1. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

1) oferta Wykonawcy; 

2)  SIWZ 

2. Umowę tworzą następujące dokumenty, które dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo 

zgodnie z następującą kolejnością: 

1) postanowienia niniejszej umowy; 

2) SIWZ oraz wyjaśnienia i modyfikacje udzielone przez Zamawiającego, 

3) oferta Wykonawcy. 

 

§ 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa 

polskiego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte 

polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 



 

 

 
13 

4. Strony niniejszej umowy oświadczają, że przetwarzają dane osobowe zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej 

"Rozporządzeniem" lub „RODO”). 

5. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim; 1 egz. dla 

Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.  

 

Zamawiający      Wykonawca   


